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Měsíční plán VII.A Březen 2022 

Informace 

• Aktuální informace zasílány e-mailem + na webu školy 
• Moc děkujeme za pomoc lidem na Ukrajině – aktuální informace uveřejňujeme na 

facebooku a instagramu školy  
• V dubnu proběhnou triády – vytvořím rezervační systém 

 

Akce, 
pomůcky 

• Různé dobrovolnické akce na pomoc Ukrajině – sledujte prosím aktuální dění na 
informačních kanálech školy 
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• Neohebné slovní druhy – spojky (interpunkce spojená se spojkami), částice + citoslovce –

SKLADBA – opakování – co je věta – podmět a přísudek; věta jednočlenná, dvojčlenná, 
ekvivalent; pravidelná pravopisná cvičení – středa – komplexní pravopisné jevy (mimo 
velkých písmen); prozaické žánry-charakteristika + konkrétní ukázky 
 

• Procenta. Úlohy na mříži. Souřadnice bodů. Operace se zlomky. Konstrukce rovinných 
útvarů. 
   

• Otáčivé účinky síly, tření. Souhrnný test z Newtonových zákonů na začátku měsíce. Práce 
na projektu "Můj mechanický mobil", termín odevzdání je konec března. 
   

• Obratlovci (plazi, ptáci). Průběžně testy. 
  

• Amerika (poloha, povrch, vodstvo, podnebí). Práce se slepou mapou. Průběžně testy. 
 
 

•    Společnost vrcholného a pozdního středověku. Západní Evropa ve 14. století 
(OPAKOVACÍ TEST). 
   
 

• Práce na projektu zvolené komponent pc; Práce s Green Screen (p. u. Řebíček)  

 

• Dokončení Unit 4- Slovní zásoba- město, budovy, předložky místa, orientace ve městě- 
směry, gramatika- budoucí čas pro bezprostřední plány- použití přítomného času 
průběhového; Projekt- plánek města 
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       Vkz 

       Čvs 

 

• První pomoc - KPR, traumatické stavy 
 

• Kultura (význam, druhy), kulturní instituce. Průběžně testy. 
 

Krátké 
zprávy, 
domácí 
úkoly 

 


